
Protokół z posiedzenia łączonych wszystkich komisji z dnia 15.12.2015r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem w godzinach 

od 16:00 do 18:30. Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji.  

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Przewodniczący Rady – Rafał Kupke 

2. Burmistrz Gminy – Norbert Koston 

3. Skarbnik Gminy – Anna Rathmann 

4. Dyrektor BiCeK Kolonowskie – Józef Kotyś 

5. Kierownik referatu organizacji – Anna Bogdoł 

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Porządek obrad: 

1) Projekt budżetu Gminy Kolonowskie na 2016 r.  

2) Projekt wieloletniej prognozy finansowej 

3) Sprawy bieżące w tym projekty uchwał na najbliższą sesję  

 

Obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej P. Rafał Kupke.  

Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad komisji, który został przyjęty przez 

radnych jednogłośnie. Przewodniczący Rady P. Rafał Kupke poprosił p. Annę Rathmann 

 o przedstawienie projektu budżetu na 2016rok.  

P. Anna Rathmann – przedstawiła projekt budżetu na 2016 rok, który jest załącznikiem nr 2 

do niniejszego protokołu. 

Pytania do budżetu: 

P. Helena Krasucka – Na co są przeznaczone pieniądze w dziale 752 - Obrona narodowa? 

P. Skarbnik – Dotacja jest przeznaczona głównie na szkolenia obronne. 

P. Katarzyna Gotwald – Dlaczego podatki są niższe niż w poprzednim roku? 

P. Skarbnik – Od następnego roku gmina sama sobie nie będzie płaciła podatków za takie 

obiekty jak np. Urząd.  

P. Burmistrz – Było to sztuczne zawyżanie dochodów i wydatków. 

P. Helena Krasucka – Chodzi o zwrot świadczeń rodzinnych, czy są u nas takie przypadki? 

P. Skarbnik – Tak, dotyczy głównie osób, które składały niekompletne dane dotyczące np. 

dochodów co spowodowało, ze świadczenia zostały im nienależnie przyznane.  

P. Mariusz Czupała – Czy są zaplanowane dochody majątkowe? 

P. Burmistrz – Planujemy sprzedać kilka działek, ale nie mamy już ich za wiele.  

P. Mariusz Czupała – Rozumiem, ze jest to pozycja tych 200 tyś. zł 

P. Anna Rathmann – Tak 

P. Helena Krasucka – Co to jest równoważenie subwencji? 

P. Burmistrz – Jeśli nasz wskaźnik jest poniżej 92% średniej to subwencja jest równoważona.  

P. Katarzyna Gotwald – Czy wiadomo już jaką ulicę będziemy remontować w kolejnym 

roku? 

P. Burmistrz – Decyzję w tej sprawie podejmie powiat. 

P. Kupke – Po ostatniej rozmowie z Panem Wicestarostą otrzymałem informację, iż 

najprawdopodobniej remontowana będzie ul. 1 Maja w Kolonowskiem. 

P. Krystyna Bajsarowicz Spałek – Dostarczenie wody, czego to dotyczy? 

P. Burmistrz – Pozycja ta dotyczy kwestii, którą omawialiśmy na ostatniej komisji.  



P. Burmistrz – Jest jeszcze kwestia do podjęcia decyzji w sprawie przesunięcia chodnika na 

drugą stronę jezdni przy Szkole Podstawowej Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3. Problem 

jest związany z wjazdem na parking, ponieważ chodnik krzyżuje się z wjazdem na parking. 

Pani Dyrektor chciałaby aby zmienić bieg chodnika na druga stronę jezdni. Bardzo proszę 

Radę o przegłosowanie decyzji w tej sprawie. Nie chciałbym, żeby ludzie mówili, że 

zrobiliśmy i znów jest źle.      

P. Rafał Kupke – Proponuję aby Rada Dzielnicy i Rada Rodziców wraz z Panią Dyrektor 

wspólnie podjęli sensowną decyzję w tej sprawie. Proszę o przegłosowanie propozycji: 

Głosowano za jednogłośnie.  

P. Rafał Kupke – O jakie konkretnie grunty chodzi dziale 700? 

P. Anna Rathmann – Są to głównie grunty, które będziemy musieli wykupić np. pod drogi. 

P. Krystyna Bajsarowicz Spałek – Czy ulica rzeczna będzie wykupiona? 

P. Janusz Steinert – Rozmawiałem w tej sprawie z właścicielem gruntu. Niestety nie ma 

perspektyw na sprzedaż działki.  

P. Krzysztof Czupała – Dlaczego zmianie uległy koszty remontu sali? W ankiecie było 

125000zł, a w budżecie jest 65 tyś zł. zaplanowane? 

P. Burmistrz – W związku z potrzebą zmniejszenia wydatków podjąłem decyzję o obniżeniu 

kosztów remontu sali kosztem min. klimatyzacji.  

P. Krzysztof Czupała – Nie widzę potrzeby montażu klimatyzacji.  

P. Mariusz Czupała – Za kwotę 65000zł w zupełności powinna wystarczyć na podstawowy  

remont tej sali. 

P. Burmistrz – Co do budżetu placówek oświatowych to w przyszłym roku budżet będzie 

planowany na podstawie zarządzenia z uwzględnieniem min. ilości uczniów chodzących do 

danej placówki.  

P. Mariusz Czupała – W kwestii remontu czy nie można by zagwarantować fiunduszu na 

poczet remontu? 

P. Burmistrz – Zarządzenie będzie miało stałe elementy, jeśli powstaną oszczędności to 

obiecałem, że w kolejnym roku środki te zostaną przeznaczone dla danej placówki.  

P. Katarzyna Gotwald – Jakie remonty są planowane na kolejny rok? 

P. Burmistrz – To dyrektorzy placówek decydują co będą w ramach budżetu remontować. 

P. Józef Kotyś – W nowym roku przejmujemy obsługę hali sportowej. Po analizie sytuacji 

budżetowej jeśli chodzi o płace dla obsługi nie opłaca się zatrudniać pracownika na zasadzie 

umowy o pracę. Generowałoby to zbyt wysokie koszty.  

P. Janusz Steinert – Nigdy nie było możliwości aby przez okres ferii korzystać z hali, czy 

teraz będzie można? 

Steinert – Teraz nie będzie takich problemów, jestem jak najbardziej otwarty na takie 

propozycje.  

P. Beata Smieskoł – Czy nie powinniśmy się wstrzymać z rozbudową placówki? Przecież 

mają likwidować gimnazja, więc miejsce będzie.   

P. Burmistrz – Miejsca będą potrzebne bez względu na zmiany oświatowe. Dzieci będą cały 

czas.  

P. Rafał Kupke – Czy są już jakieś plany na kolejny rok jeśli chodzi o działalność BiCek-u? 

P. Józef Kotyś – Mamy zamknięty plan na ferie zimowe. Zarówno ferie zimowe jak i letnie 

będą zagospodarowane.  

P. Burmistrz – Przypominam, że w styczniu trzeba podjąć uchwałę w sprawie udzielenia 

dotacji.  



P. Rafał Kupke – Wszyscy jesteśmy zadowoleni z działalności BiCeK-u.  

P. Józef Kotyś – Przyjmuję to w imieniu swoim i moich pracowników.  

P. Rafał Kupke – Dlaczego my ponosimy koszty ubezpieczenia oczyszczalni? 

P. Burmistrz – Ponieważ to my jesteśmy właścicielami. 

P. Rafał Kupke – Trochę wniosków spłynęło jeśli chodzi o dopłatę do przydomowych 

oczyszczalni, bo mamy w budżecie zaplanowane? 

P. Burmistrz – Tak, coraz więcej osób wnioskuje.  

P. Helena Krasucka – Takie wysokie koszty wyłapywania psów? 

P. Burmistrz – Ostrzegam, że nie warto wypuszczać psów. Koszty ponoszą właściciele.  

P. Rafał Kupke – Proszę Pana Józefa Kotysia o zamieszczenie w gazetce ogłoszenia o psach.  

P. Józef Kotyś – Dobrze. Jeśli będziecie mieli Państwo jakiekolwiek informacje, które 

również chcielibyście zamieścić w gazetce to bardzo proszę o maila w tym temacie. Ja zawsze 

w pierwszej kolejności zamieszczam tego typu informacje.  

P. Rafał Kupke – Mam wniosek Pana Franciszka Klimasa o zamieszczenie tablicy 

upamiętniającej na cmentarzu w Dzielnicy Fosowskie.   

P. Burmistrz – Myślę, ze jest to dobry wniosek.  

P. Janina Urbańczyk – Co to jest 20000 zł na śmieci? 

P. Burmistrz – To są koszty oczyszczania miast i wsi. Zgodnie z przepisami zarządca drogi 

powinien zamieścić i opróżniać kosze. W przyszłym roku będą zmiany regulaminu czystości.  

P. Mróz Anna – Czyli świetlice przejmuje BiCeK.  

P. Burmistrz – Tak, Urząd będzie pokrywały podstawowe koszty utrzymania.  

P. Helena Krasucka – Dlaczego jest mniej środków na BiCeK.  

P. Burmistrz- Jest większa dotacja.  

P. Józef Kotyś – Jakoś tak wepchnięto nam konkursy powiatowe, wojewódzkie itp. Teraz z P. 

P. Burmistrzem już ustaliliśmy, że w przyszłym roku koszty będą pokrywały szkoły.  

P. Janina Urbańczyk – Co z malowaniem w świetlicach? 

P. Burmistrz – Jeśli będzie remontowane, to na pewno zostanie to uwzględnione.  

P. Józef Kotyś – My też będziemy przejmować obiekty, więc na początek trzeba zrobić bilans 

otwarcia.  

P. Rafał Kupke – Widzę, że w budżecie nie ma środków na dodatkowe boisko w 

Kolonowskiem.  

P. Janusz Steinert – Proszę o sprawiedliwy podział środków na kluby sportowe. Proszę o 

sprawdzenie proporcji co do ilości wyjazdów i ich odległości.  

P. Burmistrz – Jestem otwarty na propozycje klubów. Mamy 130000 zł więc jest co dzielić.  

P. Janusz Steinert – Proszę o spotkanie przed podziałem.  

P. Burmistrz – Jeszcze raz mówię, że jestem otwarty na propozycje i rozwiązanie tego 

problemu.  

P. Krzysztof Czupała – Czego dotyczy kwota 6000zł w dziale ochrony powietrza i klimatu? 

P. Burmistrz – Jest to dopłata do wymiany pieców na nowy ekologiczny.  

P. Anna Mróz – Jakie są szanse na siec gazową w Staniszczach Wielkich? 

P. Burmistrz – Na chwilę obecną bardzo małe.  

P. Krystyna Bajsarowicz-Spałek – Straż w Staniszczach Wielkich jest po remoncie. Podczas 

spotkanie ze strażakami, mają Oni jeszcze prośbę o budowę wiaty.  

P. Joanna Smykała – Przybliżony koszt wiaty to 25000zł. Dodatkowo teren wokół OPS jest 

bardzo nierówny i potrzeba by ok 1500 zł na wyrównanie terenu. Dodatkowo byłaby również 

prośba o dwa agregaty prądotwórcze na siłę gdzie koszt jednego wynosi ok. 5000zł.  



P. Jolanta Kłopotowska – Co z LGD i składką? 

P. Burmistrz – Jesteśmy członkami, więc nawet jeśli siedzibę będą mieli w innej gminie to 

składki trzeba uiszczać. Co do OSP, to musimy mieć priorytety wyznaczone przez zarząd.  

P. Katarzyna Gotwald – Czy ruszyły już nabory na rozbudowę przedszkoli? 

P. Burmistrz – Jeszcze nie.  

P. Cecylia Widera – Prośba o uwzględnienie parkingu przy kościele w Staniszczach Małych? 

P. Burmistrz – Mam nadzieję, że uda nam się to zrealizować z PROW-u. 

P. Cecylia Widera – Słyszałam, że ma być na początku roku przegląd luster. Bardzo proszę o 

uwzględnienie lustra w okolicach Państwa Bukało i Łukaszczyk. 

P. Janina Urbańczyk – Czego dotyczy pozycja remontu pomieszczeń piwnicy? 

P. Burmistrz – Są to pomieszczenia dla strażaków w Kolonowskiem. Pomieszczenie za scena, 

zostanie wykorzystane na cele zaplecza dla aktorów. 

P. Józef Kotyś – Jeśli chodzi o remont drogi 463 to próbuje przekonać zarząd do realizacji 

zadania.  

P. Rafał Kupke – Pan Siewiera również przekazał nam tę informację.  

P. Burmistrz – Bardzo proszę o sformalizowanie wniosków i czekam na Państwa propozycje.  

P. Rafał Kupke poprosił Panią skarbnik o przestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej.  

P. Skarbnik przedstawiła Wieloletnią Prognozę Finansową, która jest załącznikiem nr 3 do 

niniejszego protokołu. Brak pytań do Wieloletniej prognozy finansowej.  

P. Burmistrz przedstawił propozycję Starostwa dot. grupowego transportu. Proponuje aby 

dobrze rozważyć propozycję Starostwa i czy faktycznie proponowane koszty są adekwatne do 

wykonywanej usługi dla naszej Gminy. Proponuję podział w proporcji np. liczby 

mieszkańców.  

P. Mariusz Czupała – Uważam, że powinniśmy się skupić na kierunkach Opole i Zawadzkie.  

P. Burmistrz – Wiem, że Dobrodzień też coś w tym, kierunku planuje ale konkretów nie 

znamy jeszcze.   

P. Anna Mróz – Otrzymałam pismo w sprawie słupków. Chodziło bardziej o widoczność w 

nocy.  

P. Rafał Kupke – Pani Mróz bardzo proszę w tej sprawie kontaktować się bezpośrednio z 

Panem Kojem pod. wew. 30.  

P. Beata Smieszkoł – Pan Wicestarosta mówił, ze będą jeździć ze Starostwa. Pod koniec 

października zgłosiłam uszkodzony znak, Pan ze starostwa uważa, że nikt go o tym fakcie nie 

poinformował. Bardzo proszę o sprawdzenie tej sprawy, brak jest przepływu informacji.  

P. Burmistrz – Jestem przekonany, ze nasz pracownik przekazał informacje do Starostwa.  

P. Rafał Kupke – Dziękujemy za uwagę.   

  

Na tym komisję zakończono.  

 

Protokołowała: 

Anna Bogdoł  

 


